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เลขที� QTC. 0098/2559  วนัที� 18 พฤษภาคม  2559 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2559 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที� 2 ถงึวาระที� 3 
3. สารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั (แก้ไขครั -งที� 4) 
4. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แก้ไขครั -งที� 2) 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. แผนที�สถานที�ประชมุ 

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั -งที� 1/2559 ใน 
วนัพฤหสับดีที� 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั -น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี - 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัท จดัขึ -นเมื�อวนัที� 31 มีนาคม 
2559 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าถูกต้องตรงมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น จึงได้นําขึ -นบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.qtc-energy.com) 
เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2559  เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนทั�วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดคดัค้าน
หรือขอแก้ไข 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559  (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1) 
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เนื�องจากวาระที� 2 ถงึวาระที� 3 เป็นวาระที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน ซึ�งเป็นวาระที�มี
ความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั ดงันั -น ในการพิจารณาอนุมติัวาระที� 2 ถึงวาระที� 3 หากมี
วาระใดวาระหนึ�งไมไ่ด้รับการอนมุติัจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื�นซึ�งมีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็น
เงื�อนไขซึ�งกันและกันที�ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื�นที�มีความ
เกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั กบัวาระที�ไม่ได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะชี -แจง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื�อให้บริษัทมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมติัแผนการจดัหาแหล่งเงินทุน โดยการเพิ�มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�งประกอบด้วย 
นายสถิตย์ ลิ�มพงศ์พันธุ์  และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr.Chanthanome Phommany  
และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 - 4 

และสืบเนื�องจากการพิจารณาอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าว  โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม ่ดงัตอ่ไปนี - 

“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจํานวน 270,000,000 บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 270,000,000 หุ้น  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   (หนึ�งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ   -    หุ้น  (-)” 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติั  

1) การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 270,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงัสาระสําคญัและเงื�อนไขการเข้าร่วมลงทุนปรากฏตามสิ�งที�
สง่มาด้วยลําดบัที� 2 - 4 

2) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�ม
ทนุจดทะเบียนดงักลา่ว และ  

3) การมอบอํานาจให้นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน หรือบุคคลที� นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน มอบหมายมี
อํานาจในการดําเนินการที�เกี�ยวข้อง ตามที�เสนอ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 - 4 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ� มทุนเพื� อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement)  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  สืบเนื�องจากการพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนในวาระที� 2 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที�
ประชมุพิจารณาและอนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื�อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ�งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์  และ/
หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone 
Thammavong ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 - 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติั  

1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) คือ กลุ่มนกัลงทุน ซึ�งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ และ/
หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone 
Thammavong ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท มลูคา่รวม 329,000,000 บาท  

2) การมอบอํานาจให้นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบคุคลที�นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสินมอบหมายมีอํานาจ
ในการดําเนินการที�เกี�ยวข้อง ตามที�เสนอ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 - 4 
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วาระที� 4 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จงึเรียนมาเพื�อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที�จะแตง่ตั -งบุคคลอื�นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั -งนี - โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ�งแต่งตั -ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2559ได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ�งแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
นามของผู้ ถือหุ้นได้ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน)  

                                                                             (                                                        ) 
 นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน 

    ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ :  บริษัทจะแสดงรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2559 ภายใน 14 วนัหลงัจากประชมุเสร็จ  
  บน  website :  www.qtc-energy.com 

 
สาํนกัเลขานกุารบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ตอ่ 299 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 
ของ 

บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดีที�  31  มีนาคม 2559 

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั �น 3 โรงแรมดเิอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเพพมหานคร  

............................................................ 

 

เริ�มการประชุม เวลา 14.00 น. 

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม แถลงว่าจํานวนผู้ ถือหุ้ น                
ณ วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื�อวนัที� 19 กุมภาพันธ์ 2559 รวมทั -งสิ -น 2,305 ราย รวม
จํานวนหุ้น ที�ถือ 200,000,000 หุ้น 

ในการประชมุวนันี -  มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน  65  ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 125,276,192 หุ้น 
และ   ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจํานวน 44 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 2,366,704 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเองและผู้ ที�
รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทั -งสิ -น จํานวน 109 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั -งสิ -น 127,642,896 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8214 
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั -งหมดของบริษัท  (หุ้นของบริษัทมีจํานวนทั -งสิ -น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามข้อบงัคบัของบริษัท และขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ก่อนเริ�มประชมุตามวาระ ขอแนะนํา
คณะกรรมการบริษัทฯ รวม  7 ท่าน  และคณะผู้บริหาร  รวม  9  ท่าน  และผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี - 

กรรมการที�เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
2. นายเผดจ็ภยั มีคณุเอี�ยม   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
                        และประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
4. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนคร พระประเสริฐ   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
6. นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน   กรรมการ /กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ    
        ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง   
7. นายศิริพงศ์ บญุตาม   กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี�ยง  
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ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

1. คณุเรืองชยั กฤษณะเกรียงไกร     รองกรรมการผู้จดัการ 
2. คณุโชติกา ชมุภนูท์                     ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
3. คณุบญุพา รุดดิษฐ์                     ผู้จดัการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 
4. คณุเจริญศกัดิk  สารวงค์         ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
5. คณุชาญวฒิุ  มีพลอย                  ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
6. คณุวิชยั  พร้อมสิริสขุ  ผู้จดัการฝ่าย Supply Chain and Logistic 
7. คณุสอุญัญา   ภมุมานลุาภ ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ 
8. คณุนิพฒัน์   จริงจามิกร               ผู้จดัการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลกูค้า 
9. คณุศศิกาญจน์  ตนัธนสนิ            ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื�นๆ  

1. นายสมคิด     เตียตระกลู      ผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั   
2.          นายนรินทร์   จรูะมงคล           ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั   
3. นางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ     ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จํากดั 

เริ�มการประชุม 

             ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชมุ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภคณฏัฐ์  ตั -งตระกลู หวัหน้าสว่นงาน
เลขานกุารบริษัท กลา่วชี -แจงเกี�ยวกบัวิธีการดําเนินการประชมุ และขั -นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ 
ดงันี - 

1. ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะที�ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม   
แตล่ะท่าน  จะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชมุจะพิจารณาเรื�องตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจงึจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนั -น ๆ กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ -นและขอให้ท่านแจ้งชื�อและนามสกลุ และแสดงตนวา่ท่านมา
ประชมุ     ด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้ที�ประชมุทราบด้วยทกุครั -ง 

3. ภายหลงัที�ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ยกเว้นวาระที� 2 ซึ�งเป็นวาระเสนอให้ที�ประชมุ
รับทราบซึ�งไมต้่องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�
ได้รับจากเจ้าหน้าที�ตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัท ทั -งนี - เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบั
คะแนน เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนไมเ่หน็ด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของ
ผู้ ถือหุ้นที�  งดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ -นเพื�อให้เจ้าหน้าที�จดัเก็บตามลําดบั  
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ทั -งนี - สําหรับวาระที� 5 เรื�องการแตง่ตั -งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทั -งเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง เพื�อนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น
รายบคุคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะ   
ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั -นๆ 

5. ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุที�กําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งนี - แบ่งเป็น 
2 ประเภท ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ได้แก ่

5.1.  วาระที�ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียง   
        ลงคะแนนได้แก่วาระ 1,3,4,5 และ 7 ซึ�งบริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะ  
        คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมีสิทธิออกเสียงที�ออกเสียงเห็นด้วยและไมเ่หน็ด้วยเท่านั -น โดย  
        ไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสียง 
5.2   วาระที�ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั -งหมดของ 
        ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ ได้แก่วาระที� 6 ซึ�งบริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้   
        ถือหุ้นทั -งหมดที�มาประชมุที�ออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง  

บริษัทจะไม่นําบัตรเสียมารวมในการนับคะแนนเสียงใดๆ ในกรณีที�ไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความ
คิดเห็นเป็นอย่างอื�น ให้ถือวา่ที�ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ ทั -งนี - เพื�อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที�รอการนบั
คะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพื�อให้การเก็บบตัรลงคะแนน  เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกนัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท
จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที�เห็นด้วย เพื�อเก็บไว้เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคืน
ให้เจ้าหน้าที�หลงัเลิกประชุมฯ แล้ว   กรณีผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที�ด้วย
เช่นกนั    

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื�นเกี�ยวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงดงักลา่ว  
ผู้ ถือหุ้นชื�อ นายณรงค์ชยั  สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ซกัถามเกี�ยวกับวาระที� 1 ว่าจะต้องมีการลงคะแนน
หรือไม่ เนื�องจากบัตรลงคะแนนในวาระที� 1 ไม่มีช่องให้ลงคะแนน  นางสาวภคณัฏฐ์  ตั -งตระกูล หัวหน้าส่วนงาน
เลขานกุารบริษัท กลา่วชี -แจงวา่ จะต้องมีการลงมติสําหรับวาระที� 1 แตมี่ข้อผิดพลาดเกิดขึ -นทําให้บตัรลงคะแนนในวาระที� 
1 ไมมี่ช่องให้ลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เขียนความประสงค์ลงในบตัร
ลงคะแนนในวาระที�  1 และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที�เพื�อนําไปลงคะแนนในระบบ  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม
เพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 1 ท่าน โดยมีผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรทํา
หน้าที�เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน คือ คณุสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
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 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายพูลพิพัฒน์  ตนัธนสิน ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวนําเสนอวาระการประชุมและชี -แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี - 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน  ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2558 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุคนพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุสิ�งที�
สง่มาด้วยลําดบัที� 1 (หน้า 8-22)   

นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน  ได้เสนอให้ที�ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี - 

เห็นด้วยจํานวน      129,693,205  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00  
งดออกเสียงจํานวน       0  เสียง        

หมายเหต ุ ในวาระนี -มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ�มขึ -นอีกจํานวน 11 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 
2,050,309 หุ้น ทําให้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุรวมทั -งสิ -น 120  ราย รวมเป็น
จํานวนหุ้นทั -งสิ -น  129,693,205 หุ้น 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสนิ  กลา่วสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี - 

ด้วยความมุง่มั�นพฒันาองค์กรในด้านตา่ง ๆ เพื�อให้บริษัทเติบโตอย่างยั�งยืน บนพื -นฐานของการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี  มีความโปร่งใส  เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ    โดยในปีที�ผ่านมา  บริษัทได้รับรางวลัตา่งๆ  
เพื�อเป็นเครื�องยืนยนัผลการดําเนินงานของบริษัท ดงันี - 
1. รางวลั Environmental, Social and Government หรือ ESG 100  ซึ�งเป็นรางวลั ความรับผิดชอบตอ่

สงัคม สิ�งแวดล้อมและธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
2. รางวลั SET Sustainability Awards  และรางวลั Thailand Sustainability Investment  เป็นรางวลัด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ�งแวดล้อม และเป็นหุ้นยั�งยืน  จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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3. รางวลั Outstanding Investor Relations Awards  และ รางวลั Best Investor Relations Awards  
เป็นรางวลัด้านการให้ข้อมลูข่าวสาร ผลการดําเนินงาน เป้าหมายการเติบโตของบริษัท ตามช่องทาง
ตา่งๆ แก่นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้น อย่างสมํ�าเสมอจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศทไทย 

4. รางวลับรรษัทภิบาลดีเดน่   เป็นรางวลัที�แสดงให้เหน็ถงึ การเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลกับรรษัทภิบาล   
ยดึหลกัความซื�อสตัย์สจุริจในการบริหารงาน   จากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่ง
ประเทศไทย  

5. ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือจากบริษัททริสเรทติ -ง BBB  
6. ได้รับคะแนนดีเลิศ  เรื�องการกํากบัดแูลกิจการ ปี 2558  จากสถาบนั IOD (Institute of Director) 

ข้อมูลทางการเงนิ 

บริษัทมียอดขายและบริการรายไตรมาสดงันี -    ไตรมาส 1 มียอดขายและบริการ 160.73  ล้านบาท       ไตร
มาส 2 มียอดขายและบริการ 184.59 ล้านบาท ไตรมาส 3 มียอดขายและบริการ 316.77 ล้านบาท         
ไตรมาส 4 มียอดขายและบริการ 556.52 ล้านบาท จะเหน็วา่ยอดขายและบริการไตรมาส 4 ของปี2558 
บริษัทมียอดขายเพิ�มสงูขึ -นจากไตรมาสสาม คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของรายได้รวม และเพิ�มสงูขึ -นจากไตร
มาส 4 ของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 48.67 

สําหรับยอดขายและบริการเปรียบเทียบรายปี   จะเห็นวา่ปี 2558 บริษัทมียอดขายและบริการ1,218.63 
ล้านบาท มีอตัราการเติบโตจากปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 61.77  ยอดขายและบริการที�เพิ�มสงูขึ -นนั -น  จะเห็น
วา่มีสดัสว่นของงานหน่วยราชการและงานเอกชนมีสดัสว่นเพิ�มขึ -นจากปีที�ผ่านๆ มา  มีผลมาจากปัจจยัดงันี -  
1. การเมืองที�สงบ  มีผลให้ภาคราชการมีการเปิดประมลูงาน    2. การขยายการลงทนุโครงการพลงังาน
ทดแทนทั -งภาครัฐและภาคเอกชน    

ปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมทั -งสิ -น  118.55 ล้านบาท  อตัราการเติบโตของกําไรสทุธิสงูขึ -น
จากปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 114.37  เนื�องจากมียอดขายที�เพิ�มสงูขึ -น  สําหรับอตัรากําไรสทุธิปี 2558  คิด
เป็นร้อยละ  9.78  เพิ�มสงูขึ -นจากปี 2557 เลก็น้อย เนื�องจาก ต้นทนุการผลิตที�สงูขึ -น จากราคาวตัถดิุบหลกั
บางรายการปรับราคาสงูขึ -น  และมีคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานและคา่ใช้จ่ายด้านการตลาดที�ปรับตาม 

ภายหลงัการชี -แจง นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้ซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม 
ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม  โดยฝ่ายบริหารได้ชี -แจงโดยสรุปดงันี - 

นายณรงค์ชยั  สิมะโรจน์ (ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถามวา่ อตัรากําไรขั -นต้นกลุม่ใดมากกวา่
ระหวา่งกลุม่ลกูค้าในประเทศและกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ   
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นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ) ได้ชี -แจงวา่  ในการเสนอ
ราคาสําหรับลกูค้าในประเทศและตา่งประเทศบริษัทจะใช้นโยบายเดียวกนัคือ Cost Plus  แตเ่มื�อผลิตสินค้า
เสร็จแล้ว จะพบวา่อตัรากําไรขั -นต้นของลกูค้าตา่งประเทศจะดีกวา่ลกูค้าในประเทศ 

นายณรงค์ชยั  สิมะโรจน์ (ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ�มเติมวา่  จากการศกึษาข้อมลูพบวา่ 
ในปี xyyz  ยอดขายในประเทศเพิ�มสงูขึ -นเกือบร้อยละ {|| ในขณะที�ยอดขายตา่งประเทศลดลงประมาณ   
ร้อยละ }| จากปี xyy~ แตอ่ตัรากําไรขั -นต้นของลกูค้าทั -งสองกลุม่  เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี xyy~ และ 
xyyz เกือบเท่ากนั ขอให้อธิบายถงึเหตผุล 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ) ได้ชี -แจงวา่  อตัรากําไร
ขั -นต้นของงานตา่งประเทศดีกวา่ในประเทศตามที�เรียนให้ทราบไปแล้ว   แตเ่นื�องจากลกูค้าในประเทศนั -น มี
การแข่งขนัด้านราคา ถงึแม้ยอดขายจะเพิ�มสงูขึ -น แตอ่ตัรากําไรขั -นต้นยงัคงเท่าเดิม 

นายณรงค์ชยั  สิมะโรจน์ (ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ�มเติมวา่ ในไตรมาส 4  บริษัท            
มียอดขายเพิ�มสงูสดุ โดยไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียวเกือบเท่ากบั 2 ไตรมาสรวมกนั  จงึทําให้ลกูหนี -
การค้าเพิ�มสงูขึ -นตามไปด้วย   ณ ปัจจบุนัยอดลกูหนี -การค้าที�เพิ�มสงูขึ -นนั -น บริษัทได้บริหารจดัการเป็น
อย่างไรบ้าง 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ) ได้ชี -แจงวา่ ในช่วงไตรมาส 
4 บริษัทสง่สินค้าจํานวนมาก ดงันั -น กําหนดระยะเวลาเก็บเงินนั -นจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ถงึ เดือน
มีนาคม  ดงันั -น ปัจจบุนั  ยอดลกูหนี -ได้กลบัมาสูส่ภาวะปกติของธุรกิจแล้ว 

เมื�อไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิ�มเติม  นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน จงึขอเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  ซึ�งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�
สง่มาด้วยลําดบัที� 2)  

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที�
เสนอ  

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2558 

นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน  ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนมุติังบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี
สิ -นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) ก่อนการประชมุ หน้า 89-136    และได้กลา่วสรุปงบ
การเงินในปีที�ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี -  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงิน
สําหรับรอบปีบญัชีสิ -นสดุ      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
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เพื�อนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจําปี ตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด โดยงบการเงินของบริษัทประจําปี 2558  สรุปได้
ดงันี - 

งบกาํไรขาดทุน 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ล้านบาท) 
     2558                      2557 

รายได้รวม 1,234.78 772.88 

ต้นทนุขาย    924.77 565.14 

รวมคา่ใช้จ่าย 1,076.33 695.50 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 118.55 55.29 

กําไรตอ่หุ้น 0.59 0.28 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ล้านบาท) 
     2558                      2557 

ลกูหนี -การค้า 470.44 149.16 

สินทรัพย์รวม 1,068.95 712.78 

เงินกู้ระยะสั -น 215.12 66.67 

เจ้าหนี -การค้า 167.77 69.21 

หนี -สินรวม 495.69 224.65 

กําไรสะสม 303.93 222.19 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 573.26 488.13 

อัตราส่วนทางการเงนิประจําปี 2558 

อตัรากําไรขั -นต้น 23.82 % 

อตัรากําไรสทุธิ 9.78 % 

อตัราสว่นตอบแทนจากสินทรัพย์ 11.10% 

อตัราสว่นตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 20.72% 

อตัราสว่นหนี -สินตอ่สว่นของทนุ 0.86 % 

จากงบการเงินที�นําเสนอ ต้นทนุขายปี 2558 เพิ�มสงูขึ -นจากปี 2557 เนื�องจากราคาวตัถุดิบหลกับางรายการ
ได้ปรับราคาสูงขึ -น   ลูกหนี -การค้าปี 2558 เพิ�มสงูขึ -นจากปี 2557 เนื�องจากยอดขายในช่วงปลายปีที�สูงขึ -น 
และเงินกู้ ระยะสั -นและเจ้าหนี -การค้าเพิ�มสูงขึ -นเช่นกัน เนื�องจากช่วงปลายปีมีการขายและผลิตเพิ�มสูงขึ -น  
และต้องสง่สินค้าให้ทนัตามกําหนดเวลาที�ลกูค้าต้องการ หลงัจากนั -น ได้เรียนเชิญนายเผด็จภยั มีคณุเอี�ยม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกบังบการเงินประจําปี 2558  
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นายเผดจ็ภยั มีคณุเอี�ยม  เรียนชี -แจงเพิ�มเติมตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2558 เพื�อให้มั�นใจวา่รายงานทางการเงินของบริษัท ได้
จดัทําขึ -นอย่างถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ
ครบถ้วนและเชื�อถือได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ภายหลงัการชี -แจง นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้ซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม 
ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม  โดยฝ่ายบริหารได้ชี -แจงโดยสรุปดงันี - 

นายโชคจนุ  สคุนัธาพฤกษ์ (ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถามวา่  จากงบการเงินที�นําเสนอนั -น 
แม้วา่จะพอใจกบัผลประกอบการที�ดีและกําไรของบริษัท แตย่งัมีความกงัวลสําหรับปีนี - คือลกูหนี -การค้าที�
เพิ�มสงูขึ -นกวา่ทกุๆ ปีที�ผ่านมา  อาจเป็นสาเหตใุห้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ  ขอทราบวา่ 
ลกูหนี -การค้าเมื�อปลายปี 2558 นั -นเกิดจากลกูหนี -การค้าชั�วคราวจริงหรือไม ่ และลกูหนี -การค้านั -นมีแนวโน้ม
การชําระหนี -เป็นไปตามภาระที�ผกูพนักบับริษัทหรือไม ่  และในปีตอ่ไป บริษัทมีแนวทางการแก้ปัญหา
ลกัษณะนี -อย่างไร 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ) ได้ชี -แจงวา่  ลกูหนี -การค้าที�
เกิดขึ -นนั -น สว่นใหญ่เป็น ลกูหนี -จากการไฟฟ้า  บริษัทอยู่ระหวา่งการดําเนินการเก็บเงิน ซึ�งต้องใช้ระยะเวลา 
1-3 เดือนนับจากวันส่งมอบงาน  และอีกส่วนหนึ�งจะเป็นลูกหนี -เอกชน  ในปีที�ผ่านมา บริษัทได้งานจาก
ลกูค้าที�ทําโครงการพลงังานแสงอาทิตย์เกือบ 70 เปอร์เซน็ต์ของจํานวนโครงการที�เกิดขึ -น  ซึ�งจะต้องส่งมอบ
งานให้กับลูกค้าให้เสร็จสิ -นภายในปีที�ผ่านมา และจะเริ�มรับชําระเงินในช่วงสองเดือนที�ผ่านมา โดยขณะนี -
บริษัทได้รับชําระเงินจากลกูหนี -คอ่นข้างมากแล้ว ซึ�งเป็นไปตามแผนการชําระเงินที�กําหนดไว้    

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามเพิ�มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและ
อนมุติังบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ -นสดุ วนัที� }{ ธนัวาคม 2558 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี สิ -นสดุ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 ที�ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี - 

เห็นด้วยจํานวน   129,706,505 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจํานวน             1,900 เสียง   

หมายเหต ุในวาระนี -มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ�มขึ -นอีกจํานวน 1 ราย นบัจํานวนหุ้นได้   
15,200 หุ้น ทําให้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั -งสิ -น 121 ราย รวมเป็นจํานวน
หุ้นทั -งสิ -น  129,708,405 หุ้น 
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานสิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2558 

นายพูลพิพัฒน์  ตนัธนสิน  ได้แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั -น และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุน
สํารองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
การจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย ในบริษัทอาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนด
ไว้ได้ โดยจะขึ -นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจําเป็นในการใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื�อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ -นสดุวนัที� }{ ธันวาคม 2558 ที�ผ่านมา บริษัทมีรายรวมได้
จํานวน  1,234,780,739 บาท และมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2558  จํานวน  
120,233,045  บาท ดงันั -น จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึ�งเพื�อจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 8 เมษายน 2559 ซึ�งเป็นวนัที�
คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที� 11เมษายน  2559 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทั -งสิ -น 64,000,000 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในวนัที� 28 เมษายน 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดงันั -นจึงไม่ต้องตั -งสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติม
อีก  

ทั -งนี -อตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ตามตารางเปรียบเทียบ ที�แสดงให้
ผู้ ถือหุ้นด ู จะเห็นว่า  อตัราเงินปันผล  เท่ากบัร้อยละ 53.23   ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท 

ภายหลงัการชี -แจง นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้ซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถาม  จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดําเนินงานสิ -นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรเงินกําไรเพื�อจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 8 เมษายน 2559 ซึ�งเป็นวนัที�
คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้
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รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัที� 11 เมษายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทั -งสิ -น 64,000,000 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที� 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี - 

เห็นด้วยจํานวน   129,721,205 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจํานวน                    0 เสียง   

หมายเหต ุในวาระนี -มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ�มขึ -นอีกจํานวน 4 ราย นับจํานวนหุ้นได้     
12,800 หุ้น ทําให้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั -งสิ -น {x5  ราย รวมเป็นจํานวน
หุ้นทั -งสิ -น  129,721,205 หุ้น 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   

นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน   ได้ชี -แจงให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั -ง กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึ�งในสาม หรือจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�ง
ในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ�งในปีนี -
กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท  มีรายชื�อดงัตอ่ไปนี - 

1. นายเผดจ็ภยั  มีคณุเอี�ยม  ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายนคร พระประเสริฐ  ตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
(ทั -งนี - นายนคร พระประเสริฐ ได้แสดงความประสงค์ไมข่อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง) 

ทั -งนี -  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อให้ที�ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเตม็ที� และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายเผด็จภยั  มีคณุเอี�ยม 
และนายนคร  พระประเสริฐ ออกจากห้องประชมุในวาระนี - 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื�อบุคคลที�จะแต่งตั -งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทตามที�ทางสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และ
ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื�อบคุคลเพื�อแตง่ตั -งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรรษัทภิบาล  เป็น       
ผู้ พิจารณาเรื�องการสรรหากรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน  และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและกลั�นกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา
นําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั -งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติตามที�กฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัท และกฎบติัคณะกรรมการบริษัทกําหนด  
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที�เสนอชื�อให้เป็น
กรรมการ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
รายชื�อนายเผด็จภยั  มีคณุเอี�ยม กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึ�ง และขอแต่งตั -ง ดร. กมล ตรรกบุตร ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายนคร พระประเสริฐ ซึ�งเป็น
กรรมการที�ต้องออกตามวาระและแสดงความประสงค์ไมข่อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  

1. นายเผดจ็ภยั  มีคณุเอี�ยม  ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. ดร. กมล  ตรรกบตุร  ตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 

รายละเอียดประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทั -ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมหน้า   
(23-26 ) ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ  

นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน  ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั -ง
กรรมการผู้ มีรายชื�อดงักล่าวข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  และเชิญนายเผด็จภยั  มี
คณุเอี�ยม และคณุนคร พระประเสริฐ กลบัเข้าห้องประชมุ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์แต่งตั -งนายเผด็จภยั มีคณุเอี�ยม  กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคลดงันี - 

เห็นด้วยจํานวน   129,721,205  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจํานวน                    0  เสียง  

และมีมติอนุมติัการแต่งตั -ง ดร. กมล ตรรกบุตร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี - 

เห็นด้วยจํานวน   129,621,205  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9229  
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน         100,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0771  
งดออกเสียงจํานวน                    0   เสียง      

หมายเหต ุในวาระนี -ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มระหวา่งการประชมุ  
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วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน   ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน             
และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที�
ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภท
เดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ�งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั -งในรูปของ
คา่ตอบแทนประจําปี และเบี -ยประชุมเท่านั -น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นและสิทธิประโยชน์อื�น ทั -งนี - 
กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัทจํานวน 2 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็น
พนกังานของบริษัทแยกตา่งหาก ทั -งนี - นโยบายการจ่ายเบี -ยประชมุให้แก่กรรมการเป็นดงันี -  

(1) ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
กําหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะได้รับคา่เบี -ยประชมุครั -งละ 15,000 บาท   

(2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะได้รับ
คา่เบี -ยประชมุครั -งละ 10,000 บาท  

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้มีมติอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท (สี�ล้านสองแสนบาทถ้วน) และบริษัทได้จ่ายจริง โดยจ่ายค่าเบี -ยประชุมกรรมการและ
คา่ตอบแทนประจําปี  รวมเป็นเงินทั -งสิ -น  4,125,000  บาท ตามรายละเอียด 

 
รายชื�อ-นามสกุล 

 

 
ตาํแหน่ง 

ค่าเบี �ยประชุมกรรมการ  
ค่าตอบแทน

ประจาํปี 

 
รวม กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. รศ.ดร สมชอบ    ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบริษัท 90,000 - - 750,000 840,000 

2. นายเผดจ็ภยั    มีคณุเอี�ยม ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ 

60,000 75,000 - 450,000 585,000 

3. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 60,000 50,000 - 450,000 560,000 

4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

60,000 50,000 30,000 450,000 590,000 

5. นายนคร       พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 450,000 520,000 

6. นายพลูพิพฒัน์    ตนัธนสนิ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 60,000 - 20,000 450,000 530,000 

7. นายศิริพงษ์        บญุตาม กรรมการ 50,000 - - 450,000 500,000 

รวม  430,000 175,000 70,000 3,450,000 4,125,000 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการ
บริษัท มีภาระหน้าที�และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ  การดําเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้
หลกัการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และอทิุศเวลาเข้าร่วมประชมุอย่างสมํ�าเสมอ  จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นอนุมติักําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2559  วงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000.-บาท (สี�
ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี -ยประชุม และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนดงักล่าว ทั -งนี - กรรมการที�เป็นพนกังานของบริษัทจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานของบริษัทแยกตา่งหาก 

กรรมการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย ซึ�งเข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ มีจํานวน  947,600 เสียง   

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามเพิ�มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและ
อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559  ในรูปของเบี -ยประชมุและค่าตอบแทนประจําปี รวม
ทั -งสิ -นเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,200,000.-บาท โดยมีรายละเอียดตามที�ชี -แจงดงักลา่ว 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที�เสนอ
ดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
ดงันี - 

เห็นด้วยจํานวน   128,579,005 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.8489 
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียงจํานวน          197,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.1511 

หมายเหต ุในวาระนี -ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มระหวา่งการประชมุ 

วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

นายเผดจ็ภยั มีคณุเอี�ยม  ประธานคณะกรรมการตรวจอสอบ ได้ชี -แจงต่อที�ประชุมว่า  ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั -งผู้ สอบ
บญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตั -งสามารถแตง่ตั -งผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

บริษัทขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั -ง นายนรินทร์  จูระมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขที�  8593  และ/หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6549 และ/หรือ นาย
ธีรศกัดิk ฉั�วศรีสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6624 และ/หรือ นางสาวศนัสนีย์ พูลสวสัดิk ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที� 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และ
กําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,100,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�นๆ 
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ทั -งนี - ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่ส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน  ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั -ง
ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี 

มตทิี�ประชุม   ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้แตง่ตั -งผู้สอบบญัชีของบริษัทตามรายชื�อที�เสนอ 
และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,100,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี - 

เห็นด้วยจํานวน   129,524,805      เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไมเ่ห็นด้วยจํานวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียงจํานวน         196,400 เสียง   

หมายเหต ุในวาระนี -มีไมผู่้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มระหวา่งการประชมุ  

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเดน็ตา่งๆ สรุปสาระสําคญั ดงันี - 

นายนิรันดร์  พงษ์กลํ�า (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2558  นั -น  บริษัท มีแผนจะร่วมลงทนุกบั บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากดั(มหาชน) (UAC) และ บริษัท 
เอเชีย กรีน เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน) (AGE) เพื�อทําโรงไฟฟ้าชีวมวลนั -น  นอกจากโครงการที�กล่าวแล้ว        
ทั -ง  3  บริษัทยงัมีแผนร่วมลงทนุในโครงการอื�นด้วยหรือไม ่

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้ชี -แจงวา่ ปัจจบุนั บริษัท
ได้ร่วมมือกับบริษัทยูเอซี โกลบอล จํากัด(มหาชน) กําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงาน
ทางเลือกและ พลงังานสีเขียว 

นายนิรันดร์  พงษ์กลํ�า (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเพิ�มเติมวา่ โครงการดงักล่าวมีจํานวนกี�     เมกะ
วตัต์ และจะมีการร่วมลงทนุอย่างไร 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้ชี -แจงว่า ปัจจุบนั ได้ตั -ง
บริษัทร่วมทนุขึ -นโดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของแต่ละบริษัทอยู่ที�ร้อยละ 50  ขณะนี -อยู่ระหว่างการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ยงัไมส่ามารถเปิดเผยข้อมลูได้ 
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นายชาตรี  เจริญเนือง (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง)  ได้กล่าวชื�นชมบริษัทที�มีผลประกอบการที�ดีและมีการ
จ่ายเงินปันผลสมํ�าเสมอ จึงขอแนะนําบริษัทให้จ่ายปันผลเพิ�มขึ -นหรือจ่ายหุ้ นปันผล หรือจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจะทําให้หุ้นมีสภาพคลอ่งที�ดีขึ -น 

นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  กล่าวขอบคณุสําหรับคํา
ชมและจะนําข้อเสนอแนะดงักลา่วกลบัไปพิจารณาตอ่ไป  

นายสมเกียรติ ตั -งวงษ์พิมขุ (ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย)  ได้กล่าวชื�นชมว่า  สืบเนื�อง
จากปี 2558 บริษัทได้แจ้งวา่ บริษัทมีเจตนารมณ์ที�จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการ
ตอ่ต้านการทจุริต และแม้บริษัทจะยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดงักล่าว แต่บริษัทได้มีการจดัทํานโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น ซึ�งประกาศไว้บนเวปไซด์ของบริษัท และบริษัทได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างศึกษาเพื�อ
เตรียรมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จงึขอทราบความคืบหน้า 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้ชี -แจงว่า ในปี 2559 บริษัท
มีแผนชัดเจนว่า  บริษัทจะยื�นเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการ
ทจุริต ซึ�งขณะนี -ทีมงานกําลงัดําเนินการตรวจสอบด้านข้อมลู  คาดวา่ปีนี -คงเห็นผลชดัเจน  และชี -แจงเพิ�มเติมว่า 
ปี 2558 บริษัทได้นําแนวทางจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้ นส่วนต้านทุจริต มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการภายใน  ทําให้บริษัทได้รับรางวลับรรษัทภิบาลดีเดน่  จาก ปปช.และหอการค้าไทย 

นายสมเกียรติ ตั -งวงษ์พิมุข (ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย)  ได้สอบถามเพิ�มเติมว่า  
บริษัทมีแผนที�ชดัเจนในการเข้าร่วมโครงการเมื�อไรหรือไม ่

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้ชี -แจงวา่  บริษัทมีแผนที�
จะเข้าร่วมโครงการภายในสิ -นปี 2559 

นายสิริพงศ์  จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า  โครงการหม้อแปลงอะมอฟัส ที�บริษัท
ได้ร่วมมือกบัการไฟฟ้า มีความคืบหน้าอย่างไร  และที�ร่วมมือกบัฮิตาชิที�จะทํา OEM เป็นอย่างไรบ้าง 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการ)  ได้ชี -แจงว่าหม้อแปลง     
อะมอฟัสนั -น   บริษัทได้ดําเนินการผลิตและทดลองใช้แล้ว เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ปี ขณะนี -อยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูล  แต่เนื�องจากหม้อแปลงอะมอฟัสมีราคาสูงมาก ดงันั -น บริษัทจึงต้องหาวิธีให้การ
ไฟฟ้าทดลองใช้เพื�อให้เกิดการสั�งซื -อ  ซึ�งเป็นเรื�องที�ท้าทาย  เพราะงบประมาณที�การไฟฟ้าตั -งไว้  หากมีการ
สั�งซื -ออาจต้องตั -งงบประมาณสูงขึ -นกว่าเดิม และบริษัทเป็นรายเดียวที�สามารถผลิตหม้อแปลงอะมอฟัสได้  
สว่นการทํา OEM กบัฮิตาชินั -น  ขอเรียนให้ทราบวา่บริษัทมิได้ทํา OEM กบัฮิตาชิ  แต่ทํา OEM กบัยี�ห้ออื�นที�
ประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งในปีที�ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จ มีการสง่หม้อแปลงออกไปขายพอสมควร  เป็นยี�ห้อยกัษ์
ใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศญี�ปุ่ น 
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นายสิริพงศ์  จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ�มเติมว่า  ในปีนี -  บริษัทมี Backlog 
Orders งานตา่งประเทศจํานวนเท่าไร 

นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)  ได้ชี -แจงว่า  ณ ปัจจุบัน 
บริษัทมี Backlog Orders อยู่ประมาณ 100  ล้านบาท  และในปีนี -คาดวา่จะมีงานตา่งประเทศลอ็ตใหญ่  คง
ต้องรอคําสั�งซื -อภายในเดือนหน้าเป็นลอ็ตใหญ่จากอเมริกาใต้ 

นายสิริพงศ์  จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ�มเติมว่า  คําสั�งซื -อล็อตใหญ่นี -จะทําให้ 
Seasonal ของรายได้หายไปหรือไม ่

นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้ชี -แจงว่า  รายได้ยงัคง
เป็น Seasonal เพราะคําสั�งซื -อคงมีแตย่งัไมส่ามารถสง่มอบได้ และงานการไฟฟ้าก็ยงัไม่เปิดประมลู  ขณะนี -
มีงานประมลู 5,000-6,000 ล้านบาท ที�จะเปิดซองประมลู ซึ�งกําลงัทํา TOR  ไตรมาส 2 ถึงจะมีการสั�งซื -อ
และสง่มอบไตรมาส 3 

นายสิริพงศ์  จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ�มเติมว่า  คําสั�งซื -อล็อตใหญ่ มีมูลค่า
ประมาณเท่าไร 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้ชี -แจงว่า  คําสั�งซื -อล็อต
ใหญ่ มีมลูคา่ประมาณ 100 ล้านบาท 

นายเพิ�มศกัดิk  เยาวกุลพฒันา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้ขอให้ท่านประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการ  อธิบายหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอฟัส 

นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ)  ได้อธิบายว่า หม้อแปลง
ไฟฟ้าโดยทั�วไปจะใช้แกนเหล็กซิลิกอน  แต่หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอฟัสเป็นหม้อแปลงไฟ้ฟ้าที�ใช้แกนเหล็กอะ
มอฟัส    ซึ�งทําให้การสญูเสียพลงังานในแกนเหล็กลดลงมาเหลือเพียง 30 เปอร์เซ็น แต่ราคาแกนเหล็กที�
นํามาแทนนั -นแพงกวา่ 1 เท่า  

นางพรรณี เสนาจนัทร์ (ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า ในอนาคตกรุงเทพมหานคร จะมีการ
เปลี�ยนระบบการวางสายไฟฟ้า โดยจะนําสายไฟฟ้าลงดิน  จะสง่ผลกระทบกบับริษัทอย่างไร 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการ)  ได้ชี -แจงว่า  การนํา
สายไฟฟ้าลงดินนั -นใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง  แต่อย่างไรก็ตาม การนําสายไฟฟ้าลงดิน ก็ต้องใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้าในการปรับแรงดนั ซึ�งสามารถพบเห็นได้แถวถนนสีลม จะตั -งอยู่บนริมถนน  โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดพิเศษ 
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เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื�องอื�นใดอีก  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�ได้สละเวลา
มาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และกลา่วปิดประชมุ 

 ปิดประชมุเวลา .........15.30…....  น. 

ลงชื�อ 

 

ประธานที�ประชมุ 

 (รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช)  

ลงชื�อ 

            

ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 (นางสาวบญุพา   รุดดิษฐ์)  
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที� 2 ถงึวาระที� 3 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

สรุปความเป็นมา  

ตามที�บริษัทมีการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น 
ซึ�งยังคงอยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยมีความคืบหน้าของการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที�น่าพอใจ 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสงูที�จะมีการเข้าร่วมลงทุนเกิดขึ 0นในอนาคต และนอกจากโครงการดงักล่าว บริษัท
ยงัมีแผนที�จะขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื�นๆ โดยอยู่ในระหวา่งพิจารณาข้อมลูเบื 0องต้น 
และอาจพิจารณาลงทุนเพิ�มหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ และมีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที�คุ้มคา่ตอ่การลงทนุของบริษัท ดงันั 0น บริษัทจงึควรมีความพร้อมในสว่นของเงินทนุเพื�อการร่วมลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั 0งนี 0 ภายใต้ข้อจํากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และ
สถานการณ์ทางด้านตลาดทนุที�มีความผนัผวนสงูในช่วงเวลาที�ผ่านมา การจะระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นให้กบั
ผู้ ถือหุ้นเดิมหรือนกัลงทนุภายนอกให้ประสบความสําเร็จเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับการติดต่อจากกลุ่ม
นักลงทุน ซึ�งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พันธุ์  และ  /หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ /หรือ  Mr. 
Chanthanome  Phommany และ  /หรือ  Mr. Thatnakhone Thammavong (“กลุ่มนักลงทุน”) ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 ซึ�งเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั 0งเห็นด้วยกับ
นโยบายของบริษัทที�จะขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ได้แสดงความสนใจที�จะลงทุนใน
บริษัท   จงึถือเป็นโอกาสที�ดีสําหรับบริษัทในการระดมทนุเพื�อเตรียมความพร้อมให้กบัการขยายธุรกิจของบริษัท  

ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนโดย
การเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กลุ่มนกัลงทุน ซึ�งถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนต่อ
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เป็นจํานวนรวม 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท ซึ�งราคา
ดงักล่าว เป็นราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 9.80 จากราคาตลาด ซึ�งได้แก่ ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 0าหนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัทย้อนหลงั 7 ทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ�มทุนในครั 0งนี 0ต่อที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทอยู่ที�ราคาหุ้นละ 5.21 บาท ทั 0งนี 0 การกําหนดส่วนลดจากราคา
ตลาดนั 0น มาจากการเจรจาต่อรอง ซึ�งฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัทแล้ว และเห็นว่า
การกําหนดสว่นลดจากราคาตลาดในอตัราดงักลา่วมีความเหมาะสม  

ทั 0งนี 0 ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเอกสารที�เกี�ยวข้องแล้ว และเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนมีแหล่งเงินทุนที�เพียง
พอที�จะดําเนินการจองซื 0อหุ้นเพิ�มทุนของบริษัท ตามที�เสนอข้างต้นได้ สําหรับเงื�อนไขในการเข้าลงทุนนั 0น ในช่วง
เวลา 12 เดือนนับแต่เข้าซื 0อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนจํานวนดังกล่าวของกลุ่มนักลงทุน ไม่มีแผนที�จะเปลี�ยนแปลง
กรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของ
กิจการอย่างมีนัยสําคัญ กลุ่มนักลงทุนอาจเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนเปลี�ยนแปลงนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทตามที�เห็นสมควร เพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

นอกจากนี 0 เนื�องจากภายหลงัการเข้าทํารายการ กลุ่มนกัลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 25 .93 ของจํานวนหุ้ นทั 0งหมดที�จําหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงทําให้กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมีหน้าที�ในการ
รายงานการได้มาซึ�งหุ้นสามญัของบริษัท รวมทั 0งมีหน้าที�ในการทําคําเสนอซื 0อหลกัทรัพย์ทั 0งหมดของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ  .12    / 2554 เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ ตลอดจนดําเนินการอื�นๆ ตามหลกัเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งกลุ่มนัก
ลงทนุรับทราบหน้าที�ดงักลา่วและยินดีปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

ทั 0งนี 0 เมื�อมีการทําคําเสนอซื 0อหลกัทรัพย์ทั 0งหมดของบริษัทนั 0น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ เรื�องแบบรายการและระยะเวลาจดัทําความเห็นเกี�ยวกบัคําเสนอซื 0อ ทจ. 40/2552 ข้อ 2 กําหนดว่า เมื�อ
บริษัทได้รับสําเนาคําเสนอซื 0อจากผู้ ทําคําเสนอซื 0อ ให้บริษัทจัดทําความเห็นเกี�ยวกบัคําเสนอซื 0อตามแบบ 250-2 
(ความเห็นของกิจการเกี�ยวกับคําเสนอซื 0อหลกัทรัพย์)  และข้อ 5 กําหนดว่า ในการจัดทําความเห็นแบบ 250-2 
บริษัท ต้องจัดให้มีความเห็นของบุคคลที�บริษัท แต่งตั 0งให้เป็นที�ปรึกษาของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทด้วย เพื�อจัดทํา
ความเห็นเกี�ยวกบัคําเสนอซื 0อหลกัทรัพย์ทั 0งหมดดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาคํา
เสนอซื 0อของผู้ ยื�นข้อเสนอในช่วงระยะเวลาเสนอซื 0อหลักทรัพย์ทั 0งหมด ทั 0งนี 0 บุคคลที�บริษัทจะแต่งตั 0งให้เป็นที�
ปรึกษาของผู้ ถือหุ้ นจะต้องเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (มีรายชื�อปรากฏในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์)  

สําหรับแผนการใช้เงินที�ได้จากการระดมทุนดงักล่าวนั 0น จากผลการศึกษาเบื 0องต้น โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ นคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั 0งหมดประมาณ 13,042 ล้านเยน หรือประมาณ 
3,961 ล้านบาท ซึ�งถือเป็นโครงการที�มีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื�อเทียบกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ดังนั 0น หากผล
การศกึษามีความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุ บริษัทจะเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ลงทุนรายอื�นในโครงการดงักล่าว โดยบริษัทมี
แผนที�จะเข้าลงทุนในโครงการดงักล่าวด้วยงบประมาณจํานวนประมาณ 180 ล้านบาท และเงินทุนส่วนที�เหลือจาก
การลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทจะเตรียมไว้เพื�อการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกโครงการอื�นๆ ซึ�งอยู่ระหว่างการศึกษา เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass) ทั 0งในและตา่งประเทศ เป็นต้น รวมทั 0งนํามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและ
เสริมสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจ ทั 0งนี 0 คาดว่าช่วงเวลาที�จะใช้เงินที�ได้จากการระดมทุนนั 0นจะอยู่ในระหว่าง
เดือนมิถนุายน 2559 - ธนัวาคม 2560 

นอกจากนี 0 เนื�องจากในการเข้าทํารายการดังกล่าวบริษัท มีหน้าที�ที�จะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
กฎหมายตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง จงึกําหนดให้เงื�อนไขบงัคบัก่อนของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั
มีดงันี 0 
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1) บริษัทต้องได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อ
บุคคลในวงจํากัดด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้ น
ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) บริษัทต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลใน
วงจํากดั ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

และจากการพิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดงักล่าวข้างต้น เป็นจํานวน 70,000,000 หุ้น บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที�จะเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ภายใต้มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 0งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดว่า 
บริษัทที�จะเพิ�มทนุจดทะเบียนจะกระทําได้ตอ่เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุของบริษัท 

เนื�องจากการพิจารณาอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ�มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว  โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม ่ดงัตอ่ไปนี 0 
 

“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจํานวน 270,000,000 บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 

 แบ่งออกเป็น 270,000,000 หุ้น  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   (หนึ�งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ  -  หุ้น  (-)” 

ขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติั 

1) การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 200,000,000 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียนจํานวน 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 70,000,000 หุ้น 
มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ดงัสาระสําคญัและเงื�อนไขการเข้าร่วมลงทนุที�ระบไุว้ข้างต้น 

2) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว และ  
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3) ให้นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบคุคลที� นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน มอบหมายมีอํานาจใน
การดําเนินการดงัตอ่ไปนี 0 

3.1) พิจารณากําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดย
การเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทั 0งมีอํานาจใน
การ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง
กบัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั (2) ลงนามในเอกสารคํา
ขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นเกี�ยวกบัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ตอ่บคุคลในวงจํากดั ซึ�งรวมถงึการติดตอ่และการยื�นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ่อนผนั
ต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
(3) สรรหาและแต่งตั 0งที�ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัการทําคําเสนอ
ซื 0อหลกัทรัพย์ของกลุ่มนกัลงทุน ซึ�งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ และ/หรือ 
นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. 
Thatnakhone Thammavong และ (4) ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและเกี�ยวข้องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั 

3.2) ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติดังกล่าวกับ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยให้มีอํานาจลงนาม รับรอง แก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลง
ข้อความหรือถ้อยคําในการขอจดทะเบียนตามคําสั�ง ความเห็น หรือคําแนะนําของ
นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือเจ้าหน้าที�ของ
หน่วยงานอื�นใด ตลอดจนดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การดําเนินการในวาระนี 0 
สําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement)  

สรุปความเป็นมา 

สืบเนื�องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนในวาระที� 2 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาและอนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขาย
ตอ่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) คือ กลุม่นกัลงทนุ ซึ�งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ และ/หรือ 
นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong 
ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท มลูค่ารวม 329,000,000 บาท ทั 0งนี 0 ราคาดงักล่าวเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ซึ�งคํานวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 0าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 
วนัทําการติดตอ่กนั ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ�มทุนในครั 0งนี 0ต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 5.21 บาท และภายใต้มาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 0งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดว่า บริษัทที�จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 0งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) จะกระทําได้
ตอ่เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติั 

1) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อการ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ กลุ่มนักลงทุน ซึ�งประกอบด้วย 
นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome 
Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท มลูค่า
รวม 329,000,000 บาท ตามที�เสนอ  

2) ให้นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบุคคลที�นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน มอบหมายมีอํานาจใน
การพิจารณากําหนด แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากดัดงักล่าวข้างต้น 
เช่น ระยะเวลาจองซื 0อและ/หรือเสนอขาย มีอํานาจในการเข้าเจรจา ทําความตกลง และลง
นามในสญัญาจองซื 0อหุ้น และเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทุนดงักล่าว รวมทั 0งมีอํานาจลงนามในเอกสารคําขออนุญาตและหลกัฐานที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว ซึ�งรวมถึงการ
ดําเนินการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาตรวมทั 0งเอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง  และการนําหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นหรือสมควรสําหรับ
การออกและเสนอขาย รวมทั 0งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุในครั 0งนี 0 
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ที� QTC 0084/2559  

18 เมษายน 2559 

เรื�อง สารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั (แก้ไขครั 3งที� 4) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั 3งที� 3/2559 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2559 

ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท ต่อบุคคลในวงจํากดั (Private Placement 

หรือ “PP”) โดยจะมีการนําเสนอตอ่ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 3งที� 1/2559 ในวนัที� 2 มิถนุายน 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไปนั 3น 

ข้อมลูรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั อนัเป็นสาระสําคญัต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น  

มีดงันี 3 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

รายละเอียดของหุ้นที�เสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  
1บาท คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของหุ้นสามญัที�ชําระแล้วของบริษัทภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน และคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั 3งหมดของบริษัทภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ�มทนุ 
บริษัทคาดวา่จะเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัภายใน ไตรมาส
ที� 3 ของปี 2559 ภายหลงัจากที�การดําเนินการตามเงื�อนไขบังคบัก่อน
ดงัตอ่ไปนี 3เป็นผลสาํเร็จ 
1. บริษัทได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เพิ�มทนุจดทะเบียนและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดัด้วยคะแนนเสียงไม่
ตํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 3งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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2. บริษัทได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนต่อ
บคุคลในวงจํากดั 

นอกจากนี 3 ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วกลุม่นกัลงทนุที�จองซื 3อ
หุ้นเพิ�มทุนของบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.93 ของ
จํานวนหุ้นทั 3งหมดที�จําหนา่ยได้แล้วของบริษัท จึงทําให้กลุม่นกัลงทนุดงักลา่ว
มีหน้าที�ในการรายงานการได้มาซึ�งหุ้นสามญัของบริษัท รวมทั 3งมีหน้าที�ใน
การทําคําเสนอซื 3อหลกัทรัพย์ทั 3งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทนุที� ทจ.12 /2554เรื�อง  หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) กําหนด 
สาํหรับการกําหนดราคาเสนอซื 3อนั 3น กลุม่ผู้ลงทนุจะกําหนดราคาเสนอซื 3อให้
สอดคล้องกบัประกาศ ทจ. 12/2554 และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง กลา่วคือ 
ราคาเสนอซื 3อต้องไม่ตํ�ากว่าราคาสูงสุดที�ผู้ ทําคําเสนอซื 3อหรือบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผู้ ทําคําเสนอซื 3อ ได้หุ้นประเภทนั 3นมาในระหว่างระยะเวลา 
90 วนัก่อนวนัที�ยื�นคําเสนอซื 3อต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทต่อกลุ่ม
นกัลงทนุในครั 3งนี 3 เทา่กบั 4.70 บาทตอ่หุ้น  

ประเภทผู้ลงทนุที�จะได้รับการเสนอขาย : กลุ่มนักลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา ที� ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 
(Financial Investor) ซึ�งไม่จดัเป็นผู้ลงทนุสถาบนัและไม่เป็นบริษัทย่อยหรือ
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท  

วิธีการเสนอขายและการจดัสรร : บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดัซึ�งมีข้อมลูและรายละเอียด
ตามข้อ 2 ได้ตอ่เมื�อ 

1. บริษัทได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เพิ�มทนุจดทะเบียนและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดัด้วยคะแนนเสียงไม่
ตํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 3งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2. บริษัทได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่
บคุคลในวงจํากดั 
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วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคา
ตลาด 

: - ใช้วิธีกําหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที�ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนไว้ชัดเจน ซึ�งต้องยื�นขอนุญาตต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหมต่อ่บคุคลจํากดัตอ่ไป 

- ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.70 บาท เป็นราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 9.80 
จากราคาตลาด ซึ�งได้แก่ ราคาตลาดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ 3าหนักของหุ้ น
สามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอวาระตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุน โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 
5.21 บาททั 3งนี 3 การกําหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั 3น มาจากการ
เจรจาต่อรอง ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที�ดีที�สดุ
ของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการกําหนดส่วนลดจากราคาตลาดใน
อตัราดงักลา่วมีความเหมาะสม 

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจาํกดั 

บคุคลที�จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทในครั 3งนี 3 ได้แก่ นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ 

และ/หรือ Mr. Chanthanome  Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone  Thammavong (“บคุคลในวงจํากดั”) ซึ�งเป็นผู้มีความสนใจลงทนุ

ในหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จึงชกัชวนกนัเพื�อลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทในครั 3งนี 3 ภายหลงัจากที�การดําเนินการตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน

เป็นผลสาํเร็จนั 3น การดําเนินการดงักลา่วจะเข้าขา่ยเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอื�น ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ.7/2552 

เรื�อง  กําหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที�เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอื�น และการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และ

มาตรา 247โดยจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�แตล่ะทา่นจะได้รับจดัสรรนั 3น จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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ทั 3งนี 3 บคุคลที�จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทดงักลา่วมีรายละเอียดที�เกี�ยวข้องดงันี 3 

2.1 นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ 

ชื�อบคุคล : นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ 
สญัชาติ : ไทย 
ที�อยู ่ : 416/46 ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : – ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

– ปลดักระทรวงการคลงั 
– ประธานคณะกรรมการกํากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 
– รองประธานกรรมการ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
– กรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
– ประธานกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
– ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 
– ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
– ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต 
– รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. การ

บินไทย 
– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลิตไฟฟ้า

ราชบรีุโฮลดิ 3ง 
– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. ไทย

ออยล์ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมม่ีความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 
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2.2 นางสาวแคทรียา  บีเวอร์ 

ชื�อบคุคล : นางสาวแคทรียา  บีเวอร์ 
สญัชาติ : ไทย 
ที�อยู ่ : 9/49 ซ.พฒันาเวศน์ แขวงพระโขนง เขตวฒันา กรุงเทพฯ  
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : – กรรมการและผู้ ถือหุ้น: บริษัท รอยลั โอเรียนทลั แอสเสท จํากดั 

– กรรมการและผู้ ถือหุ้น: บริษัท รอยลั โอเรียนทลั เอ็นเนอร์จี จํากดั 
– กรรมการและผู้ ถือหุ้น: Sapparot Group 
– ผู้ ถือหุ้น: A1 Models 
– Marketing Director:  Vantage FX 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมม่ีความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 

2.3 Mr. Chanthanome  Phommany 

ชื�อบคุคล : Mr. Chanthanome Phommany 
สญัชาติ : ลาว 
ที�อยู ่ : South Road No. 13, Lomsaknue Village,  

Bachieng District, Champasak Province, Laos PDR. 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : President: Chaleun Sekong Group Co., Ltd. 

โดย Chaleun Sekong Group Co., Ltd. เป็นบริษัทในประเทศลาว ที�
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน  ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจร้านค้า โรงแรมและ
อสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจฟาร์มสกุร 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมม่ีความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 
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2.4 Mr. Thatnakhone  Thammavong 

ชื�อบคุคล : Mr. Thatnakhone Thammavong 
สญัชาติ : ลาว 
ที�อยู ่ : TK Group 

3/33 Ban Simuang, Samsenthai Road, Vientiane, Lao PDR 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : President and CEO: TK Group 

โดย TK Group เป็นบริษัทในประเทศลาว ที�ลงทุนในธุรกิจสื�อและ
เทคโนโลยี  ที�ปรึกษาการลงทุน การก่อสร้างและออกแบบสถาปัตย์ 
อสังหาริมทรัพย์ การค้าขาย (trading) วิศวกรรมเครื�องกลและไฟฟ้า 
ตลอดจนพลงังานและสาธารณปูโภค 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมม่ีความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของนายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์  และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ 

และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommanyและ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong คณะกรรมการได้ดําเนินการด้วยความระมดัระวงั 

และเห็นวา่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท 

3. ความสัมพนัธ์กับบุคคลในวงจาํกัด 

บริษัทไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับคุคลในวงจํากดั  

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ 

เพื�อให้บริษัทมีความพร้อมในสว่นของเงินทนุเพื�อการร่วมลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก นอกจากนี 3 จะนําไปใช้เพื�อการ
ลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั 3งนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจ ทั 3งนี 3 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือกนั 3น  รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น ที�ยงัคงอยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการซึ�งข้อมูลรายละเอียดของโครงการยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอนาคต โดยในปัจจุบัน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีความคืบหน้าเป็นที�น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสงูที�จะมีการเข้าร่วมลงทุนเกิดขึ 3นใน
อนาคต โดยคาดว่าอตัราผลตอบแทนที�ได้รับจากโครงการดงักล่าวจะไม่ตํ�ากว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ 3าหนกั (WACC) ของบริษัท  
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นอกจากนี 3 ยงัรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื�นๆ ที�บริษัทยงัมีแผนที�จะลงทนุต่อไปในอนาคตซึ�งอยู่ในระหว่างพิจารณา 
ข้อมลูเบื 3องต้น และอาจพิจารณาลงทุนเพิ�มหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที�
คุ้มคา่ตอ่การลงทนุของบริษัท ทั 3งนี 3  เมื�อรายละเอียดของโครงการและมลูคา่เงินลงทนุมีความชดัเจน รวมถึงบริษัทตดัสินใจที�จะเข้าลงทนุใน
โครงการใดๆ แล้ว บริษัทจะดําเนินการขออนมุตัิการทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ตามขั 3นตอนและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงการปฏิบตัิ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สิน  ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง  การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 ตอ่ไป  

สําหรับแผนการใช้เงินที�ได้จากการระดมทุนในครั 3งนี 3นั 3น จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื 3องต้นของโครงการในปัจจุบัน 
บริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินทนุเพื�อลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น ประมาณ 180 ล้านบาท ทั 3งนี 3 คาดว่า
ช่วงเวลาที�จะใช้เงินที�ได้จากการระดมทนุนั 3นจะอยูใ่นระหวา่งเดือนมิถนุายน 2559 - ธนัวาคม 2560 และเงินทนุสว่นที�เหลือจากการลงทนุใน
โครงการดงักลา่ว บริษัทจะเตรียมไว้เพื�อการลงทนุในโครงการพลงังานทางเลอืกโครงการอื�นๆ ซึ�งอยูร่ะหวา่งการศกึษา เช่น โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass) ทั 3งในและต่างประเทศ เป็นเงินจํานวนประมาณ 149 ล้านบาท  โดย
จะใช้เงินไม่เกินสิ 3นปี 2560 ทั 3งนี 3 หากไม่มีการลงทุนในโครงการพลงังานทางเลือกโครงการอื�นๆ หรือมีเงินส่วนที�เหลือจากการลงทุนใน
โครงการดงักลา่วบริษัทจะนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งสาํหรับการดําเนินธุรกิจ แทนแหลง่เงินทนุที�บริษัทจดัเตรียมไว้
สําหรับใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนตามงบประมาณที�กําหนดไว้สําหรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทในช่วงปี 
2559 – 2560 ซึ�งมีแผนจะใช้เงินทนุหมนุเวียนประมาณ 200 – 300 ล้านบาทตอ่ปี 

ทั 3งนี 3 รายละเอียดจากผลการศกึษาเบื 3องต้นของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ นซึ�งยงัไม่แล้วเสร็จ โดยยงัมี
ความไมแ่นน่อนและอาจมีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในอนาคตนั 3นสามารถสรุปได้ดงันี 3 

(1) ลักษณะของโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 เมกะวตัต์ที�ประเทศญี�ปุ่ น 

(2) งบประมาณที�คาดว่าจะใช้ในเบื 8องต้น : 180,000,000 บาท ตามสดัสว่นที�บริษัทคาดวา่จะลงทนุ 

(3) งบประมาณทั 8งหมดที�คาดว่าจะต้องใช้
เพื�อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่
บริษัท 

: โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 เมกะวตัต์ ซึ�งมีระยะเวลา
โครงการ 20 ปีจะต้องใช้เงินลงทุนทั 3งหมดประมาณ 13,042 ล้านเยน หรือ
ประมาณ 3,961 ล้านบาท ทั 3งนี 3 จากผลการศึกษาเบื 3องต้น คาดว่าแหล่ง
เงินทนุของโครงการดงักลา่วจะมาจากการกู้ยืมประมาณร้อยละ 70 - 80 และ
สว่นที�เหลอืมาจากสว่นทนุ ซึ�งตวัเลขดงักลา่วอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามผล
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการเจรจากบัสถาบนัการเงิน โดย 
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บริษัทคาดว่าจะเข้าลงทุนในโครงการดงักล่าวด้วยงบประมาณของบริษัท

จํานวนประมาณ 180 ล้านบาท ตามสดัสว่นที�บริษัทคาดว่าจะลงทนุ ซึ�งอยู่ที�

ประมาณร้อยละ 15 - 25 และสว่นที�เหลอืจะเป็นการลงทนุในโครงการโดยนกั

ลงทนุรายอื�น 

(4) สถานะและความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุ 

(5) ความเสี�ยงจากการดาํเนินโครงการ   : - ความเสี�ยงในเรื�องราคาขายไฟฟ้า  

แนวทางแก้ไข:  ดําเนินการให้ได้รับสญัญาซื 3อขายไฟฟ้ากับรัฐบาล
ท้องถิ�นในราคาไฟฟ้าที�ทางโครงการต้องการ 

- ความเสี�ยงจากการขาดแคลนเชื 3อเพลงิ ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

แนวทางแก้ไข: จัดทํา Feasibility study เรื�องที�ตั 3งที�เหมาะสม มี
ความเสี�ยงการเกิดภยัธรรมชาติตํ�า 

- ความเสี�ยงเรื� องค่าก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะการลงทุนที�อยู่ใน
ตา่งประเทศ อาจจะมีคา่ใช้จ่ายสว่นเกินที�อาจเกิดขึ 3นได้  

แนวทางแก้ไข:  กําหนดรูปแบบสญัญาก่อสร้างโครงการเป็น Turn-
key  basis ซึ�งมีการกําหนดค่าก่อสร้างรวมของทั 3ง
โครงการเป็นจํานวนเงินที�คงที� (Fixed Amount) และ
มีการกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างที�ชดัเจน เพื�อช่วย
ลดความเสี�ยงในการเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (Cost 
overrun) และความลา่ช้าของการก่อสร้าง 

- ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน  การลงทุนที�กู้ เงิน
เป็นสกลุหนึ�งและมีรายรับเป็นอีกสกลุหนึ�ง 

แนวทางแก้ไข:  บริหารจัดการให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการก่อสร้าง

โครงการให้เป็นเงินสกุลเดียวกบัเงินกู้  และรายได้ อีก

ทั 3งยงัสามารถใช้เครื�องมือทางการเงินประเภทต่างๆ 

เ พื�อลดความเสี�ยงของความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยนและสามารถใช้เครื�องมือทางการเงินปิด

ความเสี�ยงได้ 
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5. ข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที�เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการคาํนวณ 
1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น

(Control Dilution) 
=  (จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 3งนี 3)/(จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 3งนี 3) 
=  70,000,000/(200,000,000+70,000,000) 
= 70,000000/270,000,000 
= 25.93% 

2. การลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย1)/ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=  (5.21-5.08)/5.21 
= 2.54% 

3. การลดลงของกําไรตอ่หุ้น 
(Earning Per Share Dilution) 

= (Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย)/Earning per share ก่อนเสนอขาย 
= (0.59-0.44)/0.59 
= 25.93% 

หมายเหต ุ  1. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 3งนี 3)   
                                        จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 3งนี 3 
= (5.21 x200,000,000) + (4.70 x 70,000,000)   
                               (200,000,000+70,000,000) 
= 5.08 

2 Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กําไรสทุธิ / จํานวนหุ้น paid-up  
3. Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กําไรสทุธิ / (จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นที�เสนอขายครั 3งนี 3) 

เมื�อเปรียบเทียบผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นที�เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดัทั 3งในด้านการลดลงของ
สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) กบัอตัราผลตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับ
จากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ นแล้ว อาจจะพิจารณาแล้วเห็นวา่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นที�เกิดจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดในด้านดังกล่าวสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการดงักล่าว แต่หากนําอตัราผลตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนซึ�งคาดว่าจะไม่ตํ�ากว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ 3าหนกั 
(WACC) ของบริษัท มาพิจารณาโดยคํานงึถึงความเสี�ยงของลกัษณะธุรกิจผลติและจําหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ�งมีกระแสเงิน
สดคอ่นข้างสมํ�าเสมอ รวมทั 3งความเสี�ยงของประเทศญี�ปุ่ นที�จะเข้าไปลงทนุ ซึ�งมีสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที�ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้ว 
จะเห็นว่าเป็นอตัราผลตอบแทนที�เหมาะสม อีกทั 3งผลกระทบในด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) จะไม่สงูนกั เมื�อเทียบกบัอตัรา
ผลตอบแทนที�คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุในโครงการดงักลา่วเนื�องจากราคาที�กําหนดเป็นราคาที�มีสว่นลดจากราคาตลาดน้อยกวา่ร้อยละ 
10 นอกจากนี 3 เนื�องจากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ นนั 3น จดัเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัธุรกิจที�มี
ศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนที�ดีในระยะยาวการลงทุนในโครงการดังกล่าวจึงอาจช่วยลดความเสี�ยงของบริษัทในกรณีที�ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจปัจจุบนัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื�องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และแม้ว่าบคุคลในวงจํากดัจะไม่มี
ข้อตกลงหรือสญัญาใดๆ กบับริษัทและบริษัทยอ่ยในการให้ความช่วยเหลอืหรือเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร บริษัทคาดว่าบริษัทมีโอกาส
ที�จะได้รับคําแนะนําเพิ�มเติมจากบคุคลในวงจํากดัซึ�งเป็นผู้ ที�มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพลงังาน ในฐานะผู้ ถือหุ้นที�ถือหุ้นในสดัสว่น
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ตามที�ได้รับการเสนอขาย และมีความเป็นไปได้ที�นกัลงทนุดงักลา่วอาจแนะนําลกูค้า หรือโครงการลงทนุที�น่าสนใจให้กบับริษัทและบริษัท
ยอ่ย ซึ�งจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ไปในอนาคต บริษัทจึงเห็นวา่เมื�อเปรียบเทียบผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น
ที�เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากัด กบัผลประโยชน์ที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับแล้ว การออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุของบริษัทตอ่บคุคลในวงจํากดัในครั 3งนี 3ถือวา่คุ้มคา่ 

6. เงื�อนไขหรือข้อตกลงอื�นใดที�สาํคัญที�ทาํกับบุคคลในวงจาํกดั 

-ไมม่ี- 

7. โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครั 3งลา่สดุ เมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2559 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
จํานวนหุ้นก่อน 
การเสนอขาย 
หุ้นเพิ�มทุน 

ร้อยละ รายชื�อผู้ถือหุ้น 
จํานวนหุ้นหลัง 
การเสนอขาย 
หุ้นเพิ�มทุน 

ร้อยละ 

บคุคลในวงจํากดั - 0.00 บคุคลในวงจํากดั 70,000,000 25.93 
น.ส.ศศกิาญจน์ ตนัธนสนิ 45,000,000 22.50 น.ส.ศศกิาญจน์ ตนัธนสนิ 45,000,000 16.67 
นายพชัรพงศ์ ตนัธนสนิ 41,716,000 20.86 นายพชัรพงศ์ ตนัธนสนิ 41,716,000 15.45 

นางอลศิรา เจริญวานิช 36,602,600 18.30 นางอลศิรา เจริญวานิช 36,602,600 13.56 
นายวรพจน์ หรัิณย์ภิวงศ์ 3,000,000 1.50 นายวรพจน์ หรัิณย์ภิวงศ์ 3,000,000 1.11 
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 2,229,500 1.11 Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 2,229,500 0.83 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 2,157,100 1.08 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 2,157,100 0.80 
น.พ.อลงกรณ์ ใจอิ�มสนิ 2,000,000 1.00 น.พ.อลงกรณ์ ใจอิ�มสนิ 2,000,000 0.74 

นายวีรพจน์ ลือประสทิธิ�สกลุ 1,553,700 0.78 นายวีรพจน์ ลือประสทิธิ�สกลุ 1,553,700 0.58 
นายศภุกร เอมาสดุา 1,500,000 0.75 นายศภุกร เอมาสดุา 1,500,000 0.56 
ผู้ ถือหุ้นอื�นๆ 64,241,100 32.12 ผู้ ถือหุ้นอื�นๆ 64,241,100 23.79 

รวม 200,000,000 100.00 รวม 270,000,000 100.00 

หมายเหต ุ จํานวนหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นจํานวนหุ้นที�จดัทําโดยมีสมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นรายอื�นไม่ได้มีการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมูลณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนครั 3งลา่สดุ เมื�อ วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดัในครั 3งนี 3 

8. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นที�มีส่วนได้เสีย 

-ไมม่ี- 
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9. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

9.1 บริษัทต้องได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดัด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั 3งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

9.2 บริษัทต้องได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคล

ในวงจํากดั 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ�มทุน 

เนื�องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ซึ�งเป็นธุรกิจที�มี

ผลตอบแทนที�คอ่นข้างแนน่อนและจะช่วยสร้างกระแสเงินสดที�สมํ�าเสมอให้กบับริษัท โดยการพิจารณาคดัเลือกโครงการที�จะเข้า

ลงทนุนั 3น จะใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประเภท ซึ�งรวมถึงคณุสมบตัิและความเชี�ยวชาญในธุรกิจดงักลา่วของพนัธมิตรที�

ร่วมลงทนุ อตัราผลตอบแทนที�คาดวา่จะได้รับจากโครงการ ความเป็นไปได้ในการพฒันาและดําเนินโครงการ รวมถึงความเสี�ยง

ในด้านตา่งๆ ที�อาจมีผลกระทบตอ่โครงการ 

ทั 3งนี 3 ในแต่ละช่วงเวลานั 3น โครงการที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�เปิดโอกาสให้บริษัทเข้าลงทนุได้นั 3นมีจํานวนค่อนข้าง

จํากดั และในบางโครงการมีผู้ลงทนุรายอื�นๆให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก ดงันั 3น เพื�อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั

กบัผู้ลงทุนรายอื�น รวมทั 3งลดความเสี�ยงในการเสียโอกาสการเข้าร่วมลงทุนในโครงการที�มีความเหมาะสม บริษัทจึงจําเป็นที�

จะต้องเตรียมความพร้อมในการลงทนุ โดยการจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอตอ่การลงทนุในอนาคต 

ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหว่างการดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศ

ญี�ปุ่ น ซึ�งมีความคืบหน้าของการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที�นา่พอใจ และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างสงูที�จะมีการเข้า

ร่วมลงทนุเกิดขึ 3นในอนาคต โดยคาดวา่อตัราผลตอบแทนที�ได้รับจากโครงการดงักลา่วจะไม่ตํ�ากว่าต้นทนุเงินทนุถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 3า

หนกั (WACC) ของบริษัท  นอกจากนี 3 บริษัทยงัมีความสนใจที�จะลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื�นๆ ซึ�งปัจจุบนั

อยู่ในระหว่างพิจารณาข้อมลูเบื 3องต้น และอาจพิจารณาลงทนุเพิ�มหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ 

และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที�คุ้มคา่ตอ่การลงทนุของบริษัท 
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10.2 เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 

บริษัทพิจารณาที�จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ�มทนุโดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้น

เดิม หรือเสนอขายตอ่ประชาชนทั�วไป เนื�องจากการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่นกัลงทนุที�มีศกัยภาพด้าน

เงินทนุที�มีความสนใจที�จะซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทโดยตรงนั 3น ทําให้มีความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินทนุตาม

จํานวนที�ต้องการและสามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสั 3นภายใต้ข้อจํากดัด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และ

สถานการณ์ทางด้านตลาดทนุที�มีความผนัผวนสงูในช่วงเวลาที�ผา่นมา ซึ�งทําให้การระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น

เดิม หรือนกัลงทุนภายนอกให้ประสบความสําเร็จเป็นไปได้ยาก การเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนต่อบคุคลในวงจํากัดดงักลา่วจึงเป็น

โอกาสที�ดีที�บริษัทจะระดมทนุเพื�อเตรียมความพร้อมให้กบัการขยายธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี 3 แม้วา่บคุคลในวงจํากดัจะไมม่ีข้อตกลงหรือสญัญาใดๆ กบับริษัทและบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือ

หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร บริษัทคาดว่าบริษัทมีโอกาสที�จะได้รับคําแนะนําเพิ�มเติมจากบคุคลในวงจํากัดซึ�งเป็นผู้มี

ความรู้และประสบการณ์ในการลงทนุในธุรกิจพลงังาน ในฐานะผู้ ถือหุ้นที�ถือหุ้นในสดัสว่นตามที�ได้รับการเสนอขายนั 3น และมี

ความเป็นไปได้ที�นักลงทุนดังกล่าวอาจแนะนําลูกค้า หรือโครงการลงทุนที�น่าสนใจให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ�งจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ไปในอนาคต 

10.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น   

บริษัทอยูร่ะหวา่งการดําเนินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น โดย

มีความคืบหน้าของการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที�นา่พอใจ และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างสงูที�จะมีการเข้าร่วมลงทนุ

เกิดขึ 3นในอนาคต โดยคาดวา่จะสามารถเริ�มเข้าลงทนุได้ในระหวา่งเดือนมิถนุายน 2559 - ธนัวาคม 2560 

10.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน แผนการใช้เงนิและโครงการที�จะดาํเนินการ  และความเพียงพอของ
แหล่งเงนิทุน 

ในปัจจบุนั บริษัทอยูใ่นระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น 

ซึ�งก่อนการเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่ว บริษัทจะต้องนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั 3งปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

และ/หรือ กฎหมายที�เกี�ยวข้องตอ่ไป ทั 3งนี 3 จากผลการศกึษาเบื 3องต้น ซึ�งยงัมีความไมแ่นน่อนและอาจมีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่เงิน

ลงทนุในอนาคตนั 3นบริษัทคาดวา่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น จะมีความต้องการเงินลงทนุเพื�อนํามาใช้

ก่อสร้างและดําเนินโครงการทั 3งหมดประมาณ 13,042 ล้านเยน หรือประมาณ 3,961 ล้านบาท สําหรับแหลง่เงินทนุที�จะนํามาใช้
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นั 3นจะมาทั 3งจากสว่นทุนและมาจากการกู้ยืม ซึ�งคาดว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะแล้วเสร็จและสามารถเริ�มเข้า

ลงทนุได้ในระหวา่งเดือนมิถนุายน 2559 - ธนัวาคม 2560 โดยบริษัทจะมีความต้องการเงินทนุเพื�อเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่ว

ตามสดัสว่นที�คาดวา่จะลงทนุประมาณ 180 ล้านบาท ซึ�งจํานวนเงินที�ระดมทนุได้ในครั 3งนี 3 มีจํานวน 329 ล้านบาท จึงเพียงพอตอ่

การลงทนุในโครงการ อีกทั 3งระยะเวลาที�คาดวา่จะสามารถเสนอขายหุ้นตอ่บคุคลในวงจํากดัได้แล้วเสร็จนั 3น มีความสอดคล้องกบั

ช่วงเวลาดงักลา่ว 

นอกจากนี 3 สําหรับเงินทุนส่วนที�เหลือจากการลงทุนในโครงการดงักล่าวนั 3น บริษัทสามารถนําไปใช้เพื�อการลงทุน

ขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั 3งนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจ ซึ�งจะช่วยสนบัสนนุให้

ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง พร้อมที�จะรองรับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนัและการขยายตวัทางธุรกิจต่อไปใน

อนาคต 

10.5 ผลกระทบที�คาดว่าจะเกดิขึ 8นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทจากการเพิ�มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

เงินที�บริษัทได้รับจากการเพิ�มทนุจะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในสว่นของเงินทนุเพื�อการร่วมลงทนุในธุรกิจโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอตัราที�ไม่ตํ�ากว่าต้นทนุเงินทนุถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ 3าหนกั (WACC) ของบริษัท ตลอดจนสามารถนําไปใช้ลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั 3งนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและ
เสริมสภาพคลอ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจ ซึ�งจะช่วยเพิ�มศกัยภาพในการขยายธุรกิจ และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปัจจุบนัของ
บริษัทตอ่ไป 

นอกจากนี 3 การระดมทนุโดยการเพิ�มทนุจะทําให้สดัสว่นหนี 3สินต่อทนุของบริษัทลดลง โดยจากงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 นั 3น สดัสว่นหนี 3สนิตอ่ทนุของบริษัทเท่ากบั 0.86 เท่า ซึ�งเมื�อรวมเงินเพิ�มทนุ
จากการเสนอขายหุ้ นแล้ว สดัส่วนหนี 3สินต่อทุนของบริษัท จะลดลงเหลือ 0.77 เท่า ซึ�งการลดลงดังกล่าวจะช่วยทําให้
ความสามารถในจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัทสาํหรับการลงทนุในอนาคตเพิ�มขึ 3น 

ทั 3งนี 3 ก่อนที�จะมีการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ นนั 3น บริษัทจะต้องดําเนินการ
ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการอยา่งละเอียดจนแล้วเสร็จ ซึ�งหากผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าตอบแทนจากโครงการดงักลา่ว
จะไม่เป็นไปตามที�บริษัทต้องการ บริษัทไม่มีภาระผกูพนัใดๆในการเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่ว อีกทั 3งบริษัทยงัคงมีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื�นๆ ที�อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาในลําดับถัดๆ ไป เพื�อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนตาม
วตัถปุระสงค์การใช้เงินข้างต้นได้ 
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โดยหากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จและบริษัทพิจารณาเข้าทํารายการ บริษัทจะปฏิบตัิเพื�อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสาคญั
ที�เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547  

10.6 ที�มาของการกาํหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลใน
วงจาํกดั 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนที� 4.70 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 9.80 จาก

ราคาตลาด ซึ�งได้แก่ ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 3าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้

เสนอวาระตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ซึ�งเทา่กบัหุ้นละ 5.21 บาท นั 3น มีความเหมาะสม 

โดยการกําหนดสว่นลดจากราคาตลาดนั 3น มาจากการเจรจาต่อรอง ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของ

บริษัทแล้ว และเห็นวา่การกําหนดสว่นลดจากราคาตลาดในอตัราดงักลา่วนั 3นมีความเหมาะสม เพราะเป็นอตัราสว่นลดที�ตํ�ากว่า

ร้อยละ 10 เมื�อเทียบกับราคาตลาด โดยเมื�อคํานึงถึงข้อจํากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และสถานการณ์

ทางด้านตลาดทุนที�มีความผนัผวนสงูในช่วงเวลาที�ผ่านมาการที�จะระดมทนุเพื�อให้สามารถได้รับเงินทนุตามจํานวนที�ต้องการ

อยา่งแนน่อนภายในระยะเวลาอนัสั 3นนั 3น บริษัทอาจต้องกําหนดราคาที�มีสว่นลดจากราคาตลาดในสดัสว่นที�สงูกวา่อตัราดงักลา่ว 

ในขณะที�หากการเสนอขายดงักลา่วประสบความสาํเร็จ จะทําให้บริษัทสามารถมีแหลง่เงินทนุที�เพียงพอในการลงทนุ

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที�ดีให้แก่บริษัท ตลอดจน

สามารถนําไปใช้ลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั 3งนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจ 

ซึ�งจะช่วยเพิ�มศกัยภาพในการขยายธุรกิจ และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปัจจบุนัของบริษัท 

อนึ�ง คะแนนเสียงที�จะต้องได้รับจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อมีมติในเรื�องการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) จะต้องไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทั 3งหมดของผู้ ถือหุ้นที�ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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11. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทในเรื�องที�

เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการ

คนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที�นั 3นเป็นเหตุให้

กรรมการหรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมชิอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคนืประโยชน์จากกรรมการนั 3นแทนบริษัทได้

ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที�แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

        

(นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ�มทุน (แก้ไขครั$งที� 2) 

บริษัท  คิวทีซี เอนเนอร์ยี�  จาํกัด (มหาชน) 
วนัที� 18 เมษายน 2559 

 

ข้าพเจ้า บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั )งที� 3/2559 เมื�อวนัที�  
18 เมษายน 2559 ระหวา่งเวลา 9.30 -12.00  น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงัตอ่ไปนี ) 

 
1. การเพิ�มทุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยออก
หุ้นสามญั จํานวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 70,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุในลกัษณะดงันี ) 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน 
       การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 70,000,000 1.00 70,000,000 

�  แบบมอบอํานาจทั�วไป 
       (General Mandate) 

- - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวม 
70,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ) 
2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื $อ และ

ชาํระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) คือ นายสถิตย์  
ลิ�มพงศ์พนัธุ์ และ/หรือ นางสาว
แคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. 
Chanthanome Phommany 
และ/หรือ Mr. Thatnakhone 
Thammavong 1 

70,000,000 N/A 4.70 บาท2 โปรดดหูมายเหตขุ้อ 3 - 
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หมายเหตุ  
1. รายละเอียดของบคุคลในวงจํากดั สรุปได้ดงันี ) 

1) นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์   

ชื�อบคุคล : นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์ 
สญัชาติ : ไทย 
ที�อยู ่ : 416/46 ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคณุสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประวตัิการทํางาน : – ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

– ปลดักระทรวงการคลงั 
– ประธานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
– รองประธานกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
– กรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
– ประธานกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
– ประธานกรรมการ บมจ  .ธนาคารทหารไทย  
– ประธานกรรมการ บมจ  .ธนาคารกรุงไทย  
– ประธานกรรมการ บมจ  .กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต  
– รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ  .การบินไทย  
– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ   .ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  

โฮลดิ )ง 
– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ  .ไทยออยล์  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 

2) นางสาวแคทรียา  บีเวอร์  

ชื�อบคุคล : นางสาวแคทรียา  บีเวอร์ 
สญัชาติ : ไทย 
ที�อยู ่ : 9/49 ซ.พฒันาเวศน์ แขวงพระโขนง เขตวฒันา กรุงเทพฯ  
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : – กรรมการและผู้ ถือหุ้น: บริษัท รอยลั โอเรียนทลั แอสเสท จํากดั 

– กรรมการและผู้ ถือหุ้น: บริษัท รอยลั โอเรียนทลั เอ็นเนอร์จี จํากดั 
– กรรมการและผู้ ถือหุ้น: Sapparot Group 
– ผู้ ถือหุ้น: A1 Models 
– Marketing Director:  Vantage FX 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 
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3) Mr. Chanthanome Phommany  

ชื�อบคุคล : Mr. Chanthanome Phommany 
สญัชาติ : ลาว 
ที�อยู ่ : South Road No. 13, Lomsaknue Village,  

Bachieng District, Champasak Province, Laos PDR. 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : President: Chaleun Sekong Group Co., Ltd. 

โดย Chaleun Sekong Group Co., Ltd. เป็นบริษัทในประเทศลาว ที�ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน  ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจร้านค้า โรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจฟาร์ม
สกุร 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 

4) Mr. Thatnakhone Thammavong 

ชื�อบคุคล : Mr. Thatnakhone Thammavong 
สญัชาติ : ลาว 
ที�อยู ่ : TK Group 

3/33 Ban Simuang, Samsenthai Road, Vientiane, Laos PDR 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ทํางาน : President and CEO: TK Group 

โดย TK Group เป็นบริษัทในประเทศลาว ที�ลงทนุในธุรกิจสื�อและเทคโนโลยี  ที�
ปรึกษาการลงทนุ การก่อสร้างและออกแบบสถาปัตย์ อสงัหาริมทรัพย์ การค้าขาย 
(trading) วิศวกรรมเครื�องกลและไฟฟ้า ตลอดจนพลงังานและสาธารณปูโภค 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัและไมมี่ความสมัพนัธ์อื�นใดกบับริษัท 

2. การกําหนดราคาขายใช้วิธีกําหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที�ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุไว้ชดัเจน ซึ�งไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลากทนุ ที� ทจ  .72/2558 เรื�องการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจํากดั 

3. วนั เวลา จองซื )อ และชําระเงินคา่หุ้น จะกําหนดตอ่ไปในภายหลงั โดยให้ นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบคุคลที� นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน มอบหมาย
มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุ รวมทั )งมีอํานาจในการ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลง
นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบุคคลในวงจํากัด (2) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ 
และหลกัฐานที�จําเป็นเกี�ยวกบัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บุคคลในวงจํากัด ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนญุาตใดๆ คําขอผ่อน
ผนัต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง (3) สรรหาและแต่งตั )งที�ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ความเห็น
เกี�ยวกับการทําคําเสนอซื )อหลกัทรัพย์ของของกลุ่มนักลงทนุ ซึ�งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ�มพงศ์พนัธุ์  และ /หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์  และ /หรือ  
Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong และ (4) ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั 
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3. กาํหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั )งที� 1/2559 ของบริษัท ในวนัที� 2 มิถนุายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั )น 3 เลขที� 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ โดย 
� กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตั )งแต่วนัที� - จนกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้น

ดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

� กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตาม ม.
225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั )งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวนัที� 4 พฤษภาคม 2559 (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น) 

 
4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดัด้วยคะแนน
เสยีงไมต่ํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.2 บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั 

4.3 บริษัทจะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื�อให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อให้บริษัทมีความพร้อมในสว่นของเงินทนุเพื�อการร่วมลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก นอกจากนี ) จะนําไปใช้เพื�อการ
ลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั )งนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจ ทั )งนี ) ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานทางเลอืกนั )น รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น ที�ยงัคงอยูร่ะหวา่งการดําเนินการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ โดยในปัจจุบนัการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื )องต้นของโครงการมีความคืบหน้าเป็นที�น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้
คอ่นข้างสงูที�จะมีการเข้าร่วมลงทนุเกิดขึ )นในอนาคต โดยคาดวา่อตัราผลตอบแทนที�ได้รับจากโครงการดงักลา่วจะไมต่ํ�ากวา่ต้นทนุเงินทนุ
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ )าหนกั (WACC) ของบริษัท  นอกจากนี ) ยงัรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอื�นๆ ที�บริษัทยงัมีแผนที�จะลงทุน
ตอ่ไปในอนาคต ซึ�งอยูใ่นระหวา่งพิจารณาข้อมลูเบื )องต้น และอาจพิจารณาลงทนุเพิ�มหากศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความ
นา่สนใจ และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที�คุ้มค่าต่อการลงทนุของบริษัท ทั )งนี )  เมื�อรายละเอียดของโครงการและมลูค่าเงินลงทนุมีความ
ชดัเจน รวมถึงบริษัทตดัสินใจที�จะเข้าลงทนุในโครงการใดๆ แล้ว บริษัทจะดําเนินการขออนุมตัิการทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตาม
ขั )นตอนและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที�มีนยัสาํคญัที�เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ  ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 ตอ่ไป 
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สําหรับแผนการใช้เงินที�ได้จากการระดมทุนในครั )งนี )นั )น จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื )องต้นของโครงการในปัจจุบนั 
บริษัทคาดวา่จะต้องใช้เงินทนุเพื�อลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศญี�ปุ่ น ประมาณ 180 ล้านบาท ทั )งนี ) คาดว่า
ช่วงเวลาที�จะใช้เงินที�ได้จากการระดมทนุนั )นจะอยูใ่นระหวา่งเดือนมถินุายน 2559 - ธนัวาคม 2560 และเงินทนุสว่นที�เหลอืจากการลงทนุ
ในโครงการดงักลา่ว บริษัทจะเตรียมไว้เพื�อการลงทนุในโครงการพลงังานทางเลือกโครงการอื�นๆ ซึ�งอยู่ระหว่างการศึกษา เช่น โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass) ทั )งในและต่างประเทศ เป็นเงินจํานวนประมาณ  
149 ล้านบาท  โดยจะใช้เงินไมเ่กินสิ )นปี 2560 ทั )งนี ) หากไมม่ีการลงทนุในโครงการพลงังานทางเลือกโครงการอื�นๆ หรือมีเงินสว่นที�เหลือ
จากการลงทนุในโครงการดงักลา่วบริษัทจะนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งสาํหรับการดําเนินธุรกิจ แทนแหลง่เงินทนุ
ที�บริษัทจดัเตรียมไว้สําหรับใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนตามงบประมาณที�กําหนดไว้สําหรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลง
ไฟฟ้าของบริษัทในช่วงปี 2559 – 2560 ซึ�งมีแผนจะใช้เงินทนุหมนุเวียนประมาณ 200 – 300 ล้านบาทตอ่ปี 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

6.1 ช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในสว่นของเงินทนุเพื�อการร่วมลงทนุในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที�ประเทศ
ญี�ปุ่ น ซึ�งคาดวา่จะสามารถสร้างผลตอบแทนในอตัราที�ไมต่ํ�ากวา่ต้นทนุเงินทนุถวัเฉลี�ยถ่วงนํ )าหนกั (WACC) ของบริษัท  

6.2 ช่วยให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุสําหรับนําไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั )งนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริม
สภาพคลอ่งสาํหรับการดําเนินธุรกิจ ซึ�งจะช่วยเพิ�มศกัยภาพในการขยายธุรกิจ และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปัจจบุนัของ
บริษัทตอ่ไป 

7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการ
จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายในแตล่ะปี อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกตา่งไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้ โดยจะ
ขึ )นอยูก่บัผลประกอบ สภาพคลอ่งทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื�อบริหารกิจการและการ
ขยายธุรกิจของบริษัท  

7.2 บุคคลในวงจาํกัดที�ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนในครั$งนี $จะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน 

บุคคลในวงจํากัดที�ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนครั )งนี )จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ�มตั )งแต่เมื�อบุคคลที�ได้รับ
จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

7.3 อื�น ๆ  

- ไมม่ี - 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดัเพื�อใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ  
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลาํดับ ขั $นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั )งที� 3/2559 อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) การเพิ�มทนุจดทะเบียน 
การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และการจดัสรรหุ้น 

18 เมษายน 2559 

2. วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั )งที� 1/2559  
(Record Date) 

3 พฤษภาคม 2559 

3. วนัรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั )งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน 

4 พฤษภาคม 2559 

4. กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั )งที� 1/2559 2 มิถนุายน 2559 
5. วนันํามติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัตั )งแต ่

วนัที�ประชมุ ผู้ ถือหุ้น 
6. เสนอขายหุ้นเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั หลงัจากได้รับอนญุาตจาก 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี )ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

               ลายมือชื�อ.............................................  
     (    นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ   ) 
               ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพงึปฏิบติัสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี 
ซึ�งจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ -นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื�อให้การประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรกําหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น
ยดึถือปฏิบติัตอ่ไป ทั -งนี - เนื�องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบติัที�นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
บริษัทฯ จงึขอสงวนสิทธิที�จะผอ่นผนัการยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที�บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที�มีสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที�

ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที�

ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที�จดัทําขึ -นในตา่งประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลิคไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชมุ
ได้ตั -งแตเ่วลา 12.00 น. ของวนัที� 2 มิถนุายน 2559  เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/2559 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะที�ระบขุ้อความ
ครบถ้วนสมบรูณ์แล้วมายงับริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) เลขที� 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพ
กรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 
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ข้อบังคับบริษัทเกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี - 

ก. จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั -นถืออยู่ 
ข. ชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครั -งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวดที� 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตที่�ประชมุจะมีมติให้
เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั -งหมด อาจขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจาก
ที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีที�ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ�มเติมไมเ่สร็จ และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชมุกําหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชมุครั -งตอ่ไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 
วนัก่อนการประชมุ ทั -งนี -ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวดที� 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที�ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบติั
หน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดที� 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
ยี�สิบห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั -งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั -งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั -งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั -นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ         
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั -นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และ
ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั -งหลงันี -ไมจํ่าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั -น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั -งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียง
เพิ�มขึ -นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี -ขาด เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี - หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกําหนด
ไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี -จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั -งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 
ข. การซื -อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั -งหมดหรือบางสว่นที�สําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที� ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที�        
วนัที�       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ                           
อยูบ้่านเลขที�      ถนน      ตําบล/แขวง                      
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั -งสิ -นรวม    หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง ดงันี - 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที�     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที�     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที�     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือครั -งที� 1/2559 ในวนัพฤหสับดีที� 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั -น 3  โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั -น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื�อ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที�        
วนัที�       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ                           
อยูบ้่านเลขที�      ถนน      ตําบล/แขวง                      
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั -งสิ -นรวม    หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง ดงันี - 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง                      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง                      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง                      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์                           

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือครั -งที� 1/2559 ในวนัพฤหสับดีที� 2 มิถนุายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั -น 3  โรงแรม  
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานครหรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั -งนี - ดงันี - 
 � วาระที� 1 เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2559 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
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�   วาระที� 2 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
� วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั (Private 

Placement)  
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
� วาระที� 4 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี - ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั -นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน

กรณีที�ที�ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื�อ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั -งกรรมการสามารถเลือกตั -งกรรมการทั -งชดุหรือเลือกตั -งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที�         
วนัที�       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
สาํนกังานตั -งอยูเ่ลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั        
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั -งสิ -นรวม     หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั              เสยีงดงันี - 

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ      หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที�     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือครั -งที� 1/2559 ในวนัพฤหสับดีที� 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั -น 3  โรงแรมดิเอมเมอร์รัล ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั -งนี - ดงันี - 
� มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั -งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
� มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

   � หุ้นสามญั    หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้        เสยีง 
   � หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้        เสยีง 
 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั -งหมด    เสยีง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั -งนี - ดงันี - 
 � วาระที� 1 เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2559 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
 �   วาระที� 2 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
� วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั(Private 

Placement)  
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสยีง  
� วาระที� 4 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี - 

   �  เห็นด้วย  � ไมเ่ห็นด้วย     � งดออกเสยีง   
5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี - ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั -นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน

กรณีที�ที�ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื�อ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื�อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (  ) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี -ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั -งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั -น 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั -งกรรมการสามารถเลือกตั -งกรรมการทั -งชดุหรือเลือกตั -งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ นายเผดจ็ภัย   มีคุณเอี�ยม                                             

อายุ 71  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู่  27/1 พหลโยธิน ซอย 37 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมเครื�องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 22/2002 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 42/2013 

• หลกัสตูร  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที� 17/2013 

• หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
(MIR) รุ่นที� 14/2013 

• หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที� 10/2013 

• หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที� 14/2013 

ประวัตกิารทาํงาน • กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จํากดั 

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน)  

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอม็ บี เค รีสอร์ท จํากดั(มหาชน) 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จํากดั 

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จํากดั(มหาชน)  

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอม็ บี เค รีสอร์ท จํากดั(มหาชน) 
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กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน) 
บริษัท เอม็ บี เค รีสอร์ท จํากดั (มหาชน)                                                     
บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)                                                  

กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท ตติยานยนต์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไมมี่ 

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที�บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ไมมี่ 

 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการ           
ประชุมครั�งนี � 

ไมมี่ 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2558  จํานวน  6  ครั -งตอ่การประชมุทั -งหมด  6  ครั -ง 

(ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี �ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 63  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู่  310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 118/2009 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 78/2009 

• หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที� 31/2010 

ประวัตกิารทาํงาน ผู้ อํานวยการโครงการศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั
(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จํากดั 

• กรรมการ บริษัท เอม็ดิก อินเตอร์เทรด จํากดั 

• กรรมการ บริษัท เอม็ดิก โฮลดิ -ง จํากดั  

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน) 

กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จํากดั/บริษัท เอม็ดิก อินเตอร์เทรด จํากดั/ 
บริษัท เอม็ดิก โฮลดิ -ง จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5  ปี 
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจํานวน 177,000 หุ้น   คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.09 

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที�บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ไมมี่ 

 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการ    
ประชุมครั�งนี � 

ไมมี่ 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2558  จํานวน  6  ครั -งตอ่การประชมุทั -งหมด  6 ครั -ง 

(ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี �ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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แผนที�สถานที�ประชุม 

 

 


